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ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Fisco põe na página pessoal dos advogados
lista de processos tributários dos clientes
Finanças dizem que estão apenas a prestar um serviço Ordem considera que é inadmissível

FILOMENA LANÇA

Os advogados da área tributária
mandatáriosdeacçõescontraoFis
co estão a ser surpreendidos com
uma inesperada informação nasua
páginapessoal do Portal das Finan
ças naárea reservadaaocontencio
so tributário aparece uma listagem
exaustiva de todos os processos em
°que intervêm incluindoosqueestão
emcursoeosfindos bemcomooob
jecto os fundamentos a situação o
valore o nomedosmandantes Ásur
presa é maior porque dizem os vá
rios fiscalistas contactados pelo Ne
gócios nunca foram notificados de
taisprocedimentose nãoentendem
a sua utilidade

António Jaime Martins presi
dente do Conselho Distrital de Lis
boa da Ordem advogados admite
que não fazia ideia de que essa lista
gem existisse Nunca recebemos
qualqueroficioounotificaçãodeque
tal passariaa acontecer afirma con
siderandoque não faz sequersenti
do numapáginapessoal reservadaa
informação sobre a situação fiscaldo
advogado aparecer também infor
mação de natureza profissional

Para o presidente doConselho

Distrital estaopção das Finanças é
absolutamente inadmissível além
de que configura uma situação de
controlodaquelecontribuinte advo
gado perante aAdministração Fis
cal E acrescenta umcontrolo dis
criminatório uma vez que apenas
abrange os advogados que litigam
com o Fisco Não sei se o objectivo
é esse mas não vejo que a utilidade
possa seroutra conclui

Advogados estupefactos
Entreosvários advogadosdaárea fis
cal contactados pelo Negócios a ex
pressão mais repetida foi estou es
tupefacto SamuelFernandesdeAl
meida daMiranda não descortina
à partida nenhuma ilegalidade mas
diz nãoperceberoobjectivo umavez
que toda aquela informação já está
disponível no sistema informático
dos tribunais a que os advogados
têm acesso Este Portal é para uso
pessoal não é para eu praticar a mi
nha actividade contrapõe Serena
CabritaNeto da PLMJ Alémdisso
acrescenta ospróprios clientes não
sabemqueestainformaçãovempara
a nossa página pessoal Por outro
lado salienta Samuel Fernandes de
Almeida o mais preocupante será
mesmo a possibilidade de uma vio

lação do sigilo fiscal
A Rogério Fernandes Ferreira

ex secretário de Estado dosAssun

tos Fiscais é também o sigilo o que
mais preocupa Porque afirma o
facto de todosos funcionáriosdaAd

ministração tributária cerca de
12 000 passarema ter acesso aesta
informaçãoprivilegiadanaáreapes
soal do advogado contribuinte do
portal das Finanças permite ou
pode permitir a transmissão e fuga
de informação privilegiada Porou
tras palavras consubstancia inva
são inadmissível na esfera pessoal
do contribuinte edoadvogado oque
poderáculminarnaquebra involun
táriaque seja do sigilo profissional

Já NunoOliveira Garcia da Mo
rais Leitão lembra que esta infor
mação potencia um controlo da ac
tividade isso sem dúvida Afinal
concretiza oFiscopercebeperfeita
mente quais são os advogados que
têm mais processos contra o Fisco
A intenção legitima do combate à
fraude e evasão fiscais não podem
justificartudo conclui Rogério Fer
nandes Ferreira Os avanços regis
tados eos queainda se esperam po
derão dar azo a verdadeiro clima de

bigbrother tributário afirmaoex
secretário de Estado

É um serviço para os advogados
diz o Fisco

Apesar de a grande maioria dos fis
calistas desconhecer a existênciada

listagemede nunca lhe terdadouso
o Ministério das Finanças explica
que esta estádisponível desde 2010
comacriaçãodoSistema Informáti
codeContencioso JudicialTributá

rio O únicoobjectivo explica fon
te oficial é o de prestarum melhor
serviço aos contribuintes e respecti
vosmandatários e evitardeslocações
desnecessárias aos serviçosde finan
ças disponibilizando neste Portal a
mesma informação que o contri
buinte ouoseumandatário obteria
no serviço local de finanças

Esse acesso sublinha a mesma
fonte sóocorremediantepréviaau
tenticação com senha individual de
acesso aos processos emqueos con
tribuintes sãoparte ouemqueos ad
vogadossãomandatários AsFinan
ças também reconhecem que o
acesso à informação dos processos
está também disponível no SITAF
sistema informático dos Tribunais
Administrativos e Fiscais paraos ad
vogados constituídosnosprocessos
deondevem aliás a informaçãoque
depois é incluída nas páginas pes
soais dos advogados
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